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يوحنا

جو ٻيو خط
 1بزرگ جي طرف کان،
خدا جي چونڊيل خاتون ۽ اُن جي ٻارن جي
نالي سالم:
مان توهان سان سچائي سان گڏ محبت ڪندو
آهيان ۽ اهي تمام ماڻهون جيڪي سچائي کي
ڄاڻيندا آهن توهان کي چاهيندا آهن 2 .اسان
توهان کي سچائي جي وجهه سان محبت ڪندا
آهيون جيڪا توهان ۾ آهي اها سچائي اسان ۾
آهي ۽ هميشه هميشه اسان سان گڏ رهندي.
 3فضل ۽ ڪرم ۽ سالمتي اسان سان گڏ
رهندي خدا پي ُء ۽ ان جي پُٽ يسوع مسيح جي
طرف کان اسان اهو فضل سچائي ۽ محبت جي
ذريعي پائيندا آهيون.
 4مان توهان جي ڪجهه ٻارن جي باري ۾ ٻڌي
ڪري گهڻو خوش هيس ۽ مون کي خوشي آهي
ته اهي سچائي جي رستي هلي رهيا آهن جيئن ته
اسان کي پي ُء حڪم ڏنو آهي 5 .۽ هاڻي اي عزيز
بيبي! مان چوان ٿو اسان هڪ ٻئي سان محبت
رکون اهو ڪوئي نئون حڪم ناهي هي اهوئي
حڪم آهي جيڪو شروعات ۾ ئي مليو هيو 6 .۽
معني اها آهي ته اسان ان طريقي سان
محبت جي
ٰ
رهون جهڙي طرح خدا اسان کي رهڻ جو حڪم
ڏنو توهان محبت جي زندگي گذاريو ۽ اهو حڪم
توهان شروعات ۾ ئي ٻڌي چڪا آهيو.
 7هاڻي دنيا ۾ گمراهه ڪرڻ وارا ڪوڙا عالم

گهڻا آهن ۽ اهي ڪوڙا گمراهه ڪرڻ وارا
يسوع مسيح کي بحيثيت انسان دُنيا ۾ اچڻ جو
اقرار نه ٿا ڪن جيڪو شخص ان واقعي جو
اقرار نه ڪري اهو ڪوڙو عالم آهي ۽ مسيح
جو دشمن آهي 8 .هوشيار ٿيو پنهنجي محنت جي
ڦل کي نه وڃائجو خبردار رهجو ته جيئن توهان
کي توهان جو پورو ڦل ملي وڃي.
 9هر ماڻهون کي مسيح جي تعليم تي قائم
رهڻ گهرجي جيڪڏهن ڪوئي شخص مسيح
جي تعليم بدالئي تڏهن ان وٽ خدا ناهي پر
جيڪو مسيح جي تعليم تي قائم رهندو ۽ ان وٽ
تعليم آهي تڏهن ان وٽ پي ُء ۽ پُٽ ٻئي آهن.
 10جيڪڏهن توهان وٽ ڪوئي اچي ڪري اها
تعليم نه کڻي اچي ته توهان ان جي گهر ۾ خاطر
طوازن نه ڪجو ان سان ميل ميالپ رکجو11 .
جيڪڏهن توهان اهڙي ماڻهون سان ميل ميالپ
رکندا ته توهان ان جي خراب ڪمن ۾ حصو
وٺندا.
 12مان توهان کي گهڻو ڪجهه لکڻ چاهيان
ٿو پر مان انهي َء الءِ ڪاغذ ۽ روشنائي استعمال
نه ٿو ڪرڻ چاهيان ۽ ان جي بجائي مان اميد
ڪريان ٿو ته اسان ملي ڪري ڳالهه ڪريون
اهڙي طرح اسان جي خوشي پوري ٿيندي13 .
توهان جي ڀيڻ جا ٻار جن کي خدا چونڊيو آهي
انهن جو سالم ۽ محبت توهان جي الءِ پيش آهي.

